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 الربامج األكادميية

 ختصص اللغة العربية وآدابها

  مقدمة:

وية األمة وأبرز عوامل وحدتها، وأنها لغة نظرا  ألهمية اللغة العربية بصفتها أحد مكونات ه

الدين والقرآن، فقد أولتها إدارة اجلامعة اهتماما  خاصا ، فأنشأت قسم اللغة العربية يف كلية 

م. الذي مينح درجة البكالوريوس يف اللغة العربية وآدابها، كما مينح 2015/8/15اآلداب يف 

تطلع القسم إىل التميز على الصعيدين احمللي درجة املاجستري يف اللغة العربية وآدابها. وي

والعربي، وأن يسهم بدور فاعل يف حتسني نوعية التعليم والبحث العلمي، من خالل خططه 

األكادميية الشاملة، وهيئته التدريسية ذات الكفاءة العالية. والنهوض باللغة العربية وإعالء 

 ضاري الكبري.شأنها بني لغات األمم األخرى مبا يليق بدورها احل

 أهداف قسم اللغة العربية وآدابها:

االرتقاء مبهارات التواصل اللغوي واألدبي لدى الطلبة، وإكسابهم مهارة احلديث،  •

 والكتابة بالفصحى.

تطوير حركة البحث العلمي يف القسم واالهتمام بالنشر العلمي والرتكيز على تنمية  •

 والكتابة اإلبداعية.قدرات الطلبة يف جمال البحث العلمي 

املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية ذات العالقة اليت تعقد داخل اجلامعة  •

 وخارجها، مبا يسهم يف النهوض باللغة العربية وتعزيز مكانتها بني اللغات احلية.

احمللية توثيق العالقات والروابط العلمية وال قافية مع أقسام اللغة العربية يف اجلامعات  •

 والعربية.

تلبية احتياجات سوا العمل احمللي والعربي من اخلرجيني املؤهلني واألكفاء، وال  •

 سيما املؤسسات التعليمية واإلعالمية كاإلذاعة والصحافة، والتلفاز.

إتاحة الفرصة أمام املوهوبني واملتفوقني من تلبة القسم إلكمال دراستهم العليا،  •

 املاجستري يف القسم. وذلك من خالل ترل برنامج

 غرس رول االنتماء الوت  والقومي والدي  يف نفوس الطلبة. •
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 أواًل: خمرجات التعلم املقصودة

يتوقع من الطالب بعد انتهائه من متطلبات ختصص )اللغة العربية وآدابها( حتقيق طرجات 

 التعلم اآلتية:

  خمرجات املعرفة العامة:

 مستويات نظام اللغة العربية.التعرف إىل  .1

 معرفة القواعد النحوية والصرفية. .2

 وصف املناهج النقدية والظواهر األدبية. .3

 التعريف بأبرز املصنفات اللغوية واألدبية. .4

 املهارات الذهنية  اإلدراكية(:

 حتديد املشكالت اللغوية واألدبية لدى الدارسني. .1

 القراءة املعاصرة للنصوص اللغوية واألدبية.  .2

 حتليل النصوص وشرحها. .3

 .الربط بني النص ومليطه اخلارجي .4

 املهارات العملية أو املهنية

 وفق املعايري النحوية والصرفية. قراءة النصوص األدبية وكتابتها .1

 تقطيع الشعر العربي وفقا  للبحور الشعرية يف علم العروض. .2

 بية وتصويب األخطاء الواردة فيها.تدقيق النصوص األد .3

 .الكتابة اإلبداعية اليت تعرب عن الذات وقضايا اجملتمع .4

 التعبري الشفوي وفن اإللقاء يف امليدان امله  واملناسبات العامة. .5

 توظيف أدوات البحث العلمي يف كتابة األحباث العلمية. .6

 استخدام املعاجم اللغوية. .7

 املهارات املنقولة/ العامة:

 ممارسة الكتابة والكالم باللغة العربية الفصيحة. .1

 كتابة املقاالت األدبية بلغة سليمة. .2

 تنويع مصادر التعلم ووسائل التقويم. .3
 التصدي للمشكالت اليت يواجهها يف مهنته وحلها. .4

 التكيف مع وظائف بديلة عن الوظيفة اليت يقتضيها التخصص. .5

 املعلومات:مهارات االتصاا، وتقنية 

 االتصال والتواصل مع اآلخرين.  .1

 تعزيز احملتوى العربي على الشبكة العنكبوتية. .2
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 التعلم اإللكرتوني واستخدام احلاسوب يف التعليم. .3

 تعزيز ال قة بالنفس واجلرأة والفصاحة. .4

 املنافسة والتميز يف سوا العمل. .5

 :االجتاهات والقيم والبعد األخالق:

 . هنةااللتزام بأخالقيات امل .1

 احملافظة على القيم الروحية واالجتماعية. .2

 . األمانة واإلخالص يف تأدية العمل .3

 احملافظة على أسرار العمل. .4

 تنمية ثقافة االستماع وأدب احلوار. .5

 احلفاظ على ا.وية القومية والدينية. .6

 

 ثانيًا: سوق العمل

 وميكن خلريج قسم اللغة العربية وآدابها أن يعمل يف اجملاالت اآلتية:

 التدريس يف املدارس العامة واخلاصة. .1

 اإلذاعة والتلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى املختلفة. .2

 التدقيق اللغوي يف املؤسسات املختلفة. .3

 البحث العلمي. .4

 
 

 ثالثا: متطلبات ختصص اللغة العربية وآدابها/املنفرد:

غررة  صررص الل كررالوريوس يف خت جررة الب لررى در صررول ع لررى للح هررا/املنفرد، ع يررة وآداب العرب

 ( ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:129الطالب أن يتم بنجال )

 اجملموع احلرة اختياري إجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 87 - - 87 متطلبات التخصص

 - - - - مقررات حرة

 129 اجملموع
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 التخصصية / التخصص املنفرد:املقررات 

( ساعة معتمدة يف التخصص إىل جانب متطلبات اجلامعة 87برنامج دراسي جيتاز فيه الطالب )

والكلية، للحصول على درجة البكالوريوس. ويتضمن الربنامج سبعة مقررات ال توجد يف 

تأخرة التخصص الرئيسي / الفرعي، وهي: حتقيق النصوص واملخطوتات، وأدب العصور امل

)املماليك واحلروب الصليبية والع ماني(، واألدب األندلسي، وتطبيقات النقد األدبي احلديث، 

وفن الكتابة والتعبري، وأدب األتفال عند العرب، وعلم الداللة ولغة اجلسد. وحتقق املقررات 

احلاجة إىل توسعا  أفقيا ورأسيا  للتخصص املنفرد يتيح للطالب إكمال دراسته العليا دون  بعالس

 مواد استدراكية.

 

 ( ساعة معتمدة موزعة كاآلت::87تتكون هذه املقررات من  

 ( ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول كاآلتي:87مقررات ختصصية إجبارية: وتتكون من )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 إعجاز القرآن 5323

 - - 3 3 علم الداللة السيميائية  8112

 - - 3 3 مصادر الدراسة األدبية واللغوية 8141

8144 
( )حتى نهاية 1نصوص شعرية )

 العصر األموي(
3 3 - - 

 - - 3 3 فنون الن ر العربي القديم 8240

8241 
( )حتى مطلع 2نصوص شعرية )

 عصر النهضة(
3 3 - 8144 

 - - 3 3 علم البالغة 8243

 - - 3 3 تاري  األدب العربي 8244

 - - 3 3 فن الكتابة والتعبري 8245

 - - 3 3 املأثورات الشعبية 8246

 - - 3 3 علم أصوات العربية 8247

 - - 3 3 علم الصرف 8248

 - - 3 3أدب العصور املتأخرة )املماليك  8249
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 واحلروب الصليبية والع ماني(

8337 
( )نظام اجلملة 1علم النحو )

 العربية(
3 3 - - 

 8337 - 3 3 ( )نظام اإلعراب(2علم النحو ) 8339

 - - 3 3 مناهج النقد األدبي عند العرب 8342

 - - 3 3 العروض واإليقاع 8343

 - - 3 3 مناهج النقد األدبي احلديث 8344

 - - 3 3 أدب األتفال عند العرب 8345

 - - 3 3 دراسات يف األدب الفلسطي  8346

 - - 3 3 فنون الن ر العربي احلديث 8347

 - - 3 3 حتقيق النصوص واملخطوتات 8348

 - - 3 3 األدب األندلسي 8349

 - - 3 3 األدب املقارن 8440

 8339 - 3 3 ( )النحو التطبيقي(3علم النحو ) 8442

8444 
( )العصر 3نصوص شعرية )

 احلديث(
3 3 - 8241 

 - - 3 3 علم اللسان العربي 8445

 8344 - 3 3 تطبيقات النقد األدبي احلديث 8446

 8340 2 1 3 مشروع التخرج 8498

  2 85 87 اجملموع

 

 

 رابعًا: متطلبات ختصص اللغة العربية وآدابها / رئيس: / فرع::
 

فرعرري، -العربية وآدابها /رئيسي للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص اللغة 

 ( ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:135على الطالب أن يتم بنجال )
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 املقررات التخصصية / التخصص الرئيس::

 ( ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:66تتكون هذه املقررات من )

 

 ( ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول اآلتي:66مقررات ختصصية إجبارية: وتتكون من )

رقم 

 المقرر 
 عنوان المقرر 

الساعات  

 المعتمدة 

 األسبوعية الساعات  

 السابق المتطلب 
 عملي  نظري

 - - 3 3 إعجاز القرآن 5323

 - - 3 3 مصادر الدراسة األدبية واللغوية 8141

8144 
( )حتى نهاية 1نصوص شعرية )

 العصر األموي(
3 3 - - 

 - - 3 3 فنون الن ر العربي القديم 8240

8241 
( )حتى مطلع 2نصوص شعرية )

 عصر النهضة(
3 3 - 8144 

 - - 3 3 علم البالغة 8243

 - - 3 3 تاري  األدب العربي 8244

 - - 3 3 املأثورات الشعبية 8246

 - - 3 3 علم أصوات العربية 8247

 - - 3 3 علم الصرف 8248

8337 
( )نظام اجلملة 1علم النحو )

 العربية(
3 3 - - 

 8337 - 3 3 ( )نظام اإلعراب(2علم النحو ) 8339

 - - 3 3 مناهج النقد األدبي عند العرب 8342

 - - 3 3 العروض واإليقاع 8343

 المجموع  الحرة  اختياري  اجباري  مجموعة المساقات 

 27 - 3 24 متطلبات الجامعة 

 15 - - 15 متطلبات الكلية 

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 التخصص للتخصص الفرعي حسب  متطلبات التخصص الفرعي

 135 المجموع 
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رقم 

 المقرر 
 عنوان المقرر 

الساعات  

 المعتمدة 

 األسبوعية الساعات  

 السابق المتطلب 
 عملي  نظري

 - - 3 3 مناهج النقد األدبي احلديث 8344

 - - 3 3 دراسات يف األدب الفلسطي  8346

 - - 3 3 فنون الن ر العربي احلديث 8347

 - - 3 3 األدب املقارن 8440

8442 
( )النحو 3علم النحو )

 التطبيقي(
3 3 - 8339 

8444 
( )العصر 3نصوص شعرية )

 احلديث(
3 3 - 8241 

 - - 3 3 علم اللسان العربي 8445

 8340 2 1 3 مشروع التخرج 8498

  2 64 66 اجملموع

 

 مقررات التخصص الفرع::

مررن ) لرريت تطرحهررا27تتكون  حررد التخصصررات الفرعيررة ا مررن أ لررب  هررا الطا مرردة طتار سرراعة معت  ) 

 الكليات األخرى.

 ختصص اللغة العربية وآدابها  فرع:(:

 ( ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:27ختصص اللغة العربية وآدابها الفرعي يضم )
 

رقم 

 المقرر 
 عنوان المقرر 

الساعات  

 المعتمدة 

الساعات  

 األسبوعية 
 المتطلب السابق 

 عملي نظري

 - - 3 3 القرآن إعجاز 5323

 - - 3 3 الكتابة والتعبريفن  8245

 - - 3 3 علم البالغة 8243
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رقم 

 المقرر 
 عنوان المقرر 

الساعات  

 المعتمدة 

الساعات  

 األسبوعية 
 المتطلب السابق 

 عملي نظري

 - - 3 3 تاري  األدب العربي 8244

 - - 3 3 علم أصوات العربية 8247

 - - 3 3 علم الصرف 8248

8337 
( )نظام 1علم النحو )

 اجلملة العربية(
3 3 - - 

8346 
دراسات يف األدب 

 الفلسطي 
3 3 - - 

 - - 3 3 العربي احلديثفنون الن ر  8347

  - 27 27 اجملموع
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 توصيف املقررات:

 نظري( 3ساعات معتمدة   3إعجاز القرآن:  5323

عررض  يررة، وملرراوالت ب برراملعجزة القرآن حرردي  نرري والت يتناول هذا املقرر معنى املعجزة واإلعجاز القرآ

قرررآن  مررن ال قرردر املعجررز  يررف بال ثررم التعر قرررآن،  سرربب اإلعجرراز، العرب معارضررة ال مرراء يف  وآراء العل

يررا ، أم  يررا  لغو سررواء أكرران إعجررازا  بيان قرررآن الكررريم،  إىل جانب الوقوف على أنواع اإلعجاز يف ال

 أنباء الغيب، أم عمليا ، أم تشريعيا ... اخل، وعرض أم لة على كل نوع منها.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3علم الداللة السيميائية  8112

نرراول  يررة، يت سررياقية، التداول صررورية، ال شررارية، الت هررا )اإل لررة ومناهج يررات الدال هرروم نظر قرررر مف امل

نررروان  بررري )الع طررراب األد لرررة يف اخل يرررة الدا مرررات اللغو صرررية والعال برررات الن لرررل العت سررريميائية(. وحي ال

برري. وسرريميائية األلرروان  لررنص األد قرررآن الكررريم وا والغالف وغريهما(. ولغة اجلسد وإمياءاته يف ال

لرردرس والص لرررتاث وا لررم الداللررة يف ا ورة واللوحة التشكيلية، وغريها من القضررايا ذات العالقررة بع

 العربي املعاصر.

 نظري( 3ساعة معتمدة   3مصادر الدراسة األدبية واللغوية:  8141

سررات يف  يتناول هذا املقرر التعريف بأّمات الكتب اليت تتناول املادة األدبية واللغوية نصوصررا  ودرا

قررب  لرريت ح صررنفات ا هررم امل هررا، وأ غررة وأعالم تررأليف يف األدب والل نرراهج ال طررور م يررة، وت يررة متتال زمن

 مت لها ووسائل االنتفاع بها يف البحث.

شاااعرية   8144 صاااوص  ماااوي(: 1ن صااار األ ياااة الع تااال نها مااادة   3(  ح  3سااااعات معت

 نظري(

لررب يهتم هذا املقرر بدراسة نصوص من العصور: اجلاهلي وصدر اإلسالم واألموي،  متكررن الطا

من فهم تبيعة العصر اجلاهلي ومشكالته، كما متكنه من االتصال الوثيق بتصررور القصرريدة 

صررا   تررار نصو مرروي ط سررالمي واأل صرررين اإل مررن الع صرروص  سررة ن قررل إىل درا مررا ينت يررة، وحين اجلاهل

غررزل،  قررائض وشررعر ال هررذين العصرررين كالن سررتمرت يف  ترصد الظواهر اليت منت يف اجلاهلية وا

نرر شرررك، وشررعر كما تت بررني اإلسررالم وال شررعر الصررراع  مررن  فرررتة  هررذه ال شررعر يف  جررد  علررى ال مررا  اول 

 الفتول، وشعر الفرا اإلسالمية وخباصة شعر اخلوارج.
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 نظري( 3ساعات معتمدة ) 3فنون النثر العربي القديم:  8240

مررن العصررر  فرر   تررارطي وال طرروره ال برري يف ت سررة الن ررر العر يررة يتناول هذا املقرر درا اجلرراهلي إىل نها

لررف  لررة ملخت طررور وتضررم أم  القرن السادس ا.جري، عن تريق دراسة نصوص طتارة مت ل هذا الت

 الفنون الن رية من خطابة وأم ال ورسائل ومقامات.

شاااعرية   8241 صاااوص  ضاااة(: 2ن صااار النه لاااع ع تااال مط مااادة   3(  ح  3سااااعات معت

 نظري(

 لعصر األموي(( )حتى نهاية ا1نصوص شعرية ) 8144متطلب سابق 

يركز هذا املقرر على دراسة نصوص مت ل العصر العباسي يف بدايته، كما مت ل مظاهر ال ورة 

هررتم  بررع(، وي لررث والرا قرررون )ال رراني وال ا على عمود الشعر، وترصد اجتاهات الشعر املختلفة يف ال

 دنا.املقرر باختيار نصوص شعرية تعكس دور الشعراء للتصدي للهجمة الصليبية على بال

 نظري( 3ساعات معتمدة   3علم البالرية:  8243

مررن  هررا  كررل من ضررمنه  مررا يت بررديع، و عرران و يرران وم مررن ب غررة  لررم البال فرررع ع سررة  قرررر بدرا هررذا امل هررتم  ي

ضررافة صرررة، إ يررة املعا يررة واللغو يررات النقد فررروع بالنظر هررذه ال بررط  ضرروعات ور إلــى  مصررطلحات ومو

 ودراستها دراسة نظرية وأخرى تطبيقية.إلقاء الضوء على األسلوبية كمنهج جديد 

 نظري( 3ساعات معتمدة ) 3تاريخ األدب العربي:  8244

ملرررؤثرات  بررررز ا صرررر، وأ كرررل ع مرررح  بررري، ومال صرررور األدب العر يرررد ع لرررى حتد قررررر ع هرررذا امل كرررز  ير

لررب  شررعر والن ررر، ويتم ررل الطا لرروني ال قرررر ل عرررض امل هررا، وي كررل من يررة يف  ظررواهر الفن يررة وال ال قاف

شررع بررارزة يف اجتاهات ال حرروالت ال قرررر علررى الت منرراذج لكررل عصررر، ويركررز امل خررالل  مررن  ر والن ررر 

 أدبنا واألسباب الكامنة وراءها.

 نظري( 3ساعة معتمدة   3فن الكتابة والتعبمل:  8245

فررردات  يررار امل سررليمة، واخت يررة، والصررياغة ال يعاا املقرر أصول فن الكتابة من حيررث الدقررة اللغو

قرري و حملررورين األف فررق ا لررو و فررل خ لرريت تك ضررمائر ا لررربط وال سررلوب، وأدوات ا لررم األ سرري يف ع الرأ

سررة، واألفكررار الفرعيررة حرصررا علررى  قرررر الفكرررة الرئي مررن احلشررو والتكرررار. ويصررف امل لررنص  ا

طرررل متررة.  وي قرررر  سالمة أسلوب العرض وتسلسل األفكار، وينبه على أهمية االسررتهالل واخلا امل

حنرررو  ترررابي  عررربري الك يرررا يف الت هرررارات عل يرررة م صررريدة والروا صررررية والق صرررة الق برررة الق هرررارات كتا م
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سررالت الرمسيررة.  قررابالت واملرا واخلاترة والتقرير واملقالة والسرية الذاتية والغريية واملذكرات وامل

 ويعرض املقرر ملهارات التعبري الشفوي. 

 نظري( 3ساعة معتمدة   3املأثورات الشعبية:  8246

ملرر سررة ا يررات درا قرررر نظر هررذا امل نرراول  سرره يف يت جرره ومدار برري، ومناه شررعبية يف األدب العر أثورات ال

يرررات  لررهجي واحلكا شررعر ال جمررال )ال لررها يف  يرردانيا  وحتلي صرروص م مجررع الن ترررا  لررم  عررال، وتع ال

سررهم يف توحيررد  مبررا ي هررا  سررطني ومعرفت شررعبية يف فل يررد ال الشعبية وغريها(، وقراءة العادات والتقال

 الشعور العربي.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3 علم أصوات العربية: 8247

ظررواهر  مررن  فررة  يررة وطارجهررا وصررفاتها، ومعاجلررة تائ سررة أصرروات العرب يهتم هذا املقرر بدرا

برردأ االقتصرراد )احلررد  لررة وم النطق كالنرب والتنغيم، وعرض بعض قوانني النظام الصوتي كاملماث

حرر قرردميا  و يررة  لررهجات العرب صررة يف ال صرروتية اخلا سررمات ال هررد(، وال مررن اجل نررى  هررا األد دي ا  يف توزع

 املكاني وتطورها الزماني وتطبيقاتها العملية الرتبوية.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3علم الصرف:  8248

ملررا  جررة  غررري نتي مررن ت هررا  مررا يعرتي مررة و يررة الكل قررة ببن سررة املوضرروعات املتعل قرررر درا يتناول هذا امل

واجلامد واملشتق، إضافة إىل  يطرأ عليها من زيادة أو حذف أو إبدال، والتعريف بامليزان الصريف

 موضوعات كالنسب والتصغري، واإلعالل واإلبدال واإلدغام والوقف واإلمالة.

ساعات  3أدب العصور املتأخرة  املماليك واحلروب الصليبية والعثمان:(:  8249

 نظري( 3معتمدة  

نررواع  فرررتة، واأل هررذه ال سررية يف  حرروال السيا صررفا لأل قرررر و هررذا امل نرراول  شرراعت يت لرريت  يررة ا األدب

 ومناذج لكل منها والتعريف بأبرز األعالم األدبية فيها.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(  نظام اجلملة العربية(: 1علم النحو   8337

نرراء،  كرراإلعراب والب مررة  يررة العا فرراهيم النحو صررطلحات وامل ملررام بامل قرررر إىل اإل هررذا امل هرردف  ي

يررر صرررلية والفرع عرررراب األ مرررات اإل فرررة عال لرررتني ومعر هرررومي اجلم يررران مف عرررال، وب مسررراء واألف ة يف األ

 االمسية والفعلية ونظاميهما وأمناتهما.
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 نظري( 3ساعات معتمدة   3( نظام اإلعراب: 2علم النحو   8339

 ( )نظام اجلملة العربية(1علم النحو ) 8337متطلب سابق 

صررردر وامل فررراهيم امل عررررض مل جملررررورات وي صررروبات وا قررررر املن هرررذا امل نررراول  يرررة يت شرررتقات وكيف

لررتني  سررتفهام يف اجلم فرري واال سررلوبي الن يرران أ مرره وب عرردد وأحكا يررف بال ضررافة إىل التعر .ررا، إ إعما

 االمسية والفعلية.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3مناهج النقد األدب: عند العرب:  8342

قررديم:  قررد ال سررهمت يف تشرركيل الن لرريت أ ملررتكلمني يهتم هذا املقرر بالتعريف بالفئات ا غررويني وا الل

.ررا  لرريت تناو ضررايا ا برررز الق ئررات وأ لررف الف يررة مت ررل طت صرروص: نقد يررار ن برراء، واخت سررفة واألد والفال

 النقاد العرب القدامى.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3العروض واإليقاع:  8343

 يتناول هذا املقرر تعريف علم العروض ونشأته وموضوعاته واملصطلحات املستخدمة فيه، وحبررور

الشعر العربي التقليدية، وتطورها خالل العصور التارطية وصوال  إىل العصر احلديث، وما ظهر 

فيه من أوزان وقوالب شعرية جديدة كشعر التفعيلة )الشعر احلر(، إضافة إىل التعريف بالقافية 

 وأنواعها وما يتصل بها من عيوب.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3مناهج النقد األدب: احلديث:  8344

سررة  برري احلررديث درا قررد األد نرراهج الن يقوم هذا املقرر على ملورين أساسيني: أو.ما دراسة م

تررارطي، والنفسرري،  غرروي وال نرراهج: الل هررذه امل نقدية، وربط املنهج النقدي بزمانه ومكانه، وأهم 

قرر برري احلررديث ون نررا العر نرراهج علررى أدب هررذه امل دنا واالجتماعي، واجلمالي، وثانيهما: بيان جتليات 

 األدبي احلديث وتلمس اجيابيات ذلك التطبيق وسلبياته.

 نظري( 3ساعة معتمدة   3أدب األطفاا عند العرب:  8345

هرراره.  طرروره وازد لرريت أدت إىل ت مررل ا شررأته والعوا نرراقش ن حيدد املقرر مفهوم أدب األتفررال، وي

صرروص  بررة ن يررة لكتا مررات الرتبو طرررل املقو قرردا. وي بررداعا ون فررال إ لرررواد يف أدب األت برررز ا صررد أ وير

شرررعر  صرررة وال فرررال )الق جمررراالت أدب األت قررررر  يررربني امل فرررال.  و يرررة لألت سرررتويات العمر فرررق امل يرررة و أدب

لرردي   ويعرض ية(. واملسرح تررارطي وا سررياا ال قرررر بال هررتم امل قرردم، وي مررا ت عررزز  يررة ت سررات تطبيق درا

 والسياسي واالجتماعي ألدب األتفال عند العرب. 
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 نظري( 3ساعات معتمدة   3دراسات يف األدب الفلسطيين:  8346

يتناول يقدم هذا املقرر دراسات يف نشأة األدب الفلسطي  وتطوره خالل القرن العشرين، ف

الشعر الفلسطي  والرواية والقصة واملسرل وفن السرية واملقالة الفلسطينية، يف جوانبها النظرية 

 والتطبيقية، ملقية الضوء على أعالمها وموضوعاتها وخصائصها الفنية.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3فنون النثر العرب: احلديث:  8347

مررن يتناول مقرر فنون الن ر العربي احلديث ال قصة والرواية واملسرحية واملقالة  واخلرراترة، 

قررد  ظررور الن مررن من يررة   برررز خصائصررها الفن هررا وعناصرررها وأ حيث نشأتها وروادها وتبيعتها وتطور

يررات  نررون وبمل هررذه الف لررب ب يررف الطا قرررر إىل تعر هرردف امل قرري، وي ظررري والتطبي حلررديث الن برري ا األد

 حتليلها.  

 نظري( 3ات معتمدة  ساع 3حتقيق النصوص واملخطوطات:  8348

نرراهج  طررور م مررة وت ضررة األ لرررتاث يف نه يررة ا صرروص وأهم يررق الن نررى حتق قرررر مع هررذا امل نرراول  يت

عرررف  يررة، والت سررخة األول يررد الن سرر  اخلطيررة، وحتد لررة الن يررة مقاب يررق، وآل التحقيق، وخطوات التحق

لرررتاث مررن ا يررق كترراب  يررق التخطرريط لتحق ، على صفات احملقق، واألمور املكملة للتحقيق، وتطب

 ثم تنفيذ عملية التحقيق بصورة صحيحة.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3األدب األندلس::  8349

لررربالد  سرررية ل يرررة والسيا يرررة واالجتماع يررراة ال قاف نرررب احل عرررن جوا مرررة  قررررر مقد هرررذا امل نررراول  يت

األندلسية، كما سيعرض ترائق الشعراء يف هذا العصر واجتاهاتهم األدبية ودواعي ظهور كل 

كررر مررع ذ جترراه،  سررية  ا شررعرية األندل نررون ال هررم الف عرررض أ مررا ي جترراه. ك كررل ا شررعراء يف  برررز ال أ

املتميزة، ثم ينتقل إىل فن التوشيح ويعرف عليه وعلى أبرز رواده من األندلسيني وتطور أغراضه، 

كررل  يررف  سررية وتعر يررة األندل نررون الن ر هررم الف سررة أ قرررر بدرا طررتم امل خررريا  جررل، وأ فررن الز قررل ل ثررم ينت

 .ع االستشهاد ببعض مناذجهم الن رية يف كل نوعقسم وأبرز كتابه م

 نظري( 3ساعات معتمدة   3األدب املقارن:  8440

نرراهج  شررهر امل يتناول هذا املقرر نشأة األدب املقارن وتطوره عرب التاري ، ويلقي الضوء علررى أ

لررم  هررذا الع منررو  يررة  سرراليف، وكيف سرري واألمريكرري وال نررة كرراملنهج الفرن سررات املقار يف حقررل الدرا

عرررف إىل  شرركالية، والت فرراهيم اإل يررز امل قررل ومت هررذا احل صررون يف  هررا املخت لرريت عانا صررعوبات ا وال

ظررررور  قررررة املن عررررال، وعال شررررائعة يف ال مرررراذج  نررررة لن قررررات املقار سررررتخدمة يف التطبي صررررطلحات امل امل
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يررد  االستشراقي باألدب املقارن، وعالقات األدب العربي القديم واحلديث باآلداب األخرى، وحتد

 ملختلفة يف كيفية تنفيذ التطبيقات النصية املقارنة.الطرا ا

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(  النحو التطبيق:(: 3علم النحو   8442

 ( )نظام اإلعراب(2علم النحو ) 8339متطلب سابق 

عررال  لررذم، وأمسرراء األف ملرردل وا عررال ا عررال التعجررب، وأف نررداء، وأف سرراليب ال قرررر أ هررذا امل يدرس 

صررروات،  سرررة واأل ضرررافة إىل درا يرررة، إ سرررتعماالتها اللغو هرررا وا لرررب، وتطبيقات شرررر  والط سرررلوب ال وأ

سررد  ضررمن  مبررا ي عررراب،  مررن اإل .ررا ملررل  لرريس  لرريت  مررل ا مررن اإلعررراب، واجل ملررل  .ررا  لرريت  اجلمررل ا

(، حبيث يتمكن الطلبة من توظيف 2( وعلم النحو )1ال غرات اليت ل يغطها مقررا علم النحو )

سرررل فرررا   حرررو توظي عرررد الن شرررعر والن رررر قوا فرررة يف ال صررروص املختل لرررى الن هرررا ع مرررن تطبيق كرررنهم  يما  مي

 والقرآن الكريم واحلديث، ويساعدهم على التعبري بلغة عربية سليمة.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(  العصر احلديث(: 3نصوص شعرية   8444

 ( )حتى مطلع عصر النهضة( 2نصوص شعرية ) 8241متطلب سابق 

مررن  يهتم هذا املقرر بدراسة نصوص طتارة ترصد تطور الشعر واجتاهاته، وبيان أثر كررل 

ئررات  سررة بي تررارة درا صرروص املخ عرري الن مررا ترا شررعر، ك طررور ال يررة يف ت فررة الغرب برري وال قا لرررتاث العر ا

صرري يررد يف الق بررواكري التجد فررة، و شررعر املختل عررراا ال مررن ال كررل  يرردي رواده يف  لررى أ دة احلدي ررة ع

 ومصر.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3علم اللسان العرب::  8445

تررارطي يف  هررا ال نرراول موقع يررة تت يررة العرب ظرراهرة اللغو عررن ال يررة  نررات كل قرررر بيا هررذا امل قرردم  ي

لرر صرروتي )الفونو سررتوياته ال غرروي مب ظررام الل سررة الن يررة ودرا صررها الذات سررامية، وخصائ غررات ال وجي( الل

واملعجمي والصريف )املورفولوجي(، والنحوي )الرتكييب(، معتنيا  اعتناًء خاصا  بتوضيح تبيعتها 

لررق  مررا يتع عرراا  حرروي، وي يررة علررى املسررتوى الن سررتوى الصررريف وخاصرريتها اإلعراب االشررتقاقية علررى امل

يررة بصريورتها اخلاصة من أسئلة بنظامها الكتابي وازدواجية الفصحى، واللهجات ووسررائل ا لعرب

يرررة احلدي رررة:  نرراهج اللغو نررراول امل مررا يت ضررارة احلدي رررة. ك نرررون واحل لرروم والف مبررردارس الع فرراء  يف الو

 املعياري والتارطي واملقارن والوصفي.
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 نظري( 3ساعات معتمدة   3تطبيقات النقد األدب: احلديث:  8446

 مناهج النقد األدبي احلديث  8344متطلب سابق 

ملررنهج  صررة ا يررة احلدي ررة، وخا نرراهج النقد برررز امل فررق أ برري و لررنص األد يررل ا هررارات حتل قرررر م عرررض امل ي

عررد  حررث يف الب لررذي يب يرروي ا ملررنهج البن يررة. وا ظررواهر الفن يررات ال عررن مجال شررف  لررذي يك سررلوبي ا األ

سرريميائي الداللي للنص من خالل رصد ال نائيات الضدية اليت ت ملررنهج ال تكون منها بنية النص. وا

برررادئ  فرررق م كررري و ملرررنهج التفكي برررة. وا قرررة واملكتو غرررة املنطو شرررمل الل لرررذي ي مرررات ا لرررم العال هرررو ع و

 االختالف واملركز وا.امش واألثر وغريها من مقوالت التفكيكيني.

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3مشروع التخرج:  8498

 حث األدبي واللغويمناهج الب 8340متطلب سابق 

سرريات  ترروظيفهم ألسا خترررجهم، و شرراريع  بررة م ضرررورية لكتا هررارات ال بررة بامل يررد الطل قرررر إىل تزو هرردف امل ي

يررار موضرروع  بررة املشررروع؛ اخت سرريات كتا شررتمل علررى: أسا نرره، وي لرري م نررب العم البحث العلمي خاصررة اجلا

هررا، وربطهررا،  ترره، وتأليف ترره، ومجررع ماد يررة، املشررروع، ووضررع خط ملررادة العلم يررق ا يررة توث لررها، وكيف وحتلي

بررة  مررر كتا لررب أ وترتيب قائمة مصادر البحث ومراجعه، مع أم لة توضيحية وتطبيقية، تسهل علررى الطا

 مشروعه.


